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Plan prezentacji  

• Analiza pozwoleń zintegrowanych 

• Zasady stosowania konkluzji BAT dla LCP 

• Niepewnosci pomiarowe 

• Emisje do wód 

• Możliwe zmiany wymagań emisyjnych 

• Ewentulane odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych  

 

 



Konkluzje BAT dla LCP 
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Konkluzje BAT dla LCP 

• Rozkład głosów:  



Analiza pozwolen zintegrownych  

• Konkluzje BAT dla głównego rodzaju działalności opublikowane w sytaucji gdzie 

funkcjonują już konkluzje dla działalnosci ‘’pobocznych’’. 

 4 lata na dostoswanie działalności pobocznych zaczyna biec od przegladu pozwolenia z 

uwagi na publikacje konkluzji dla glównego rodzaju działalności 

 

• Konkluzje BAT dla ‘’działalności pobocznych (istotnych)’’ opublikowane po konkluzjach 

BAT dla glownego rodzju działalności  

 Art 216 Pos daje mozliwosc aktualizacji pozwolenia w innych przypadkach niż te wskazane  

w art 215  np. co najmniej raz na 5 lat  

Do analizy stosuje się odpowiednio przepisy art. 215 ust. 2 i 3, 

W przypadku gdy analiza wykazała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ właściwy 

do wydania pozwolenia wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę 

pozwolenia w terminie 6 miesięcy od dnia wezwania, określając zakres tego wniosku mający związek 

ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.  



Zasady stosowania Konkluzji BAT 

• Aktualne standardy emisyjne IED staną się wymogami minimalnymi 

• Graniczne wielkości emisyjne (BATAELs) – wymóg podstawowy 

• Średnie dobowe 

• Średnie roczne 

• Warunki uznania za dotrzymane ? 

• Zależne od mocy, typu kotła, paliwa, niekiedy czasu pracy 

• Monitoring – w większości wypadków ciągły 

• Odstępstwa: 

• Rachunek kosztów i korzyści dla środowiska 

• Udział organizacji ekologicznych 

 



Zasady stosowania Konkluzji BAT 

 
Zakres: LCP, współspalanie odpadów w LCP, zgazowanie wegla i innnych paliw  

w instalacjach o mocy > 20 MW (tylko gdy bezpośrednio powiązane z LCP) 

Konkluzje BAT dla LCP nie obejmuja (przyklady): 

• Kotłów o nominlalnej mocy cieplnej mniejszej niz 15 MW, 

• Obiektów energetycznego spalania korzystających z ograniczonego 

odstępstwa obowiązującego w całym okresie eksploatacji lub odstępstwa dla 

zakładów zasilających sieci ciepłownicze zgodnie z art. 33 i 35 dyrektywy 

2010/75/UE, do czasu wygaśnięcia odstępstw określonych w ich 

pozwoleniach, które dotyczą poziomów emisji powiązanych z najlepszymi 

dostępnymi technikami dla zanieczyszczeń objętych odstępstwem, jak również 

dla innych zanieczyszczeń, których emisje zostałyby ograniczone przez środki 

techniczne nie zastosowane dzięki odstępstwu,  
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50 50 15 

Moc całkowita 115MW  
PZ - TAK 
Zasada sumowania – TAK 
Standard emisyjny – dla mocy 115 MW 
Kociol 15MW nie objęty konkluzjami BAT 
 

20 20 12 

Moc całkowita 52MW  
PZ – TAK 
Zasada sumowania – NIE 
Standard emisyjny – dla każdego kotla indywidualnie 
Bedzie to źrodło objęte dyrektywąMCP   



Zasady stosowania Konkluzji BAT 

Instalacje korzystające z derogacji 17500h i ciepłowniczej 

• Konkluzje BAT ich nie obejmują w zakresie granicznych wielkosci emisji  

• Wątpliwości: 

• Czy muszą teraz zmieniać pozwolenia? 

• Czy będą miały 4-letni okres na dostosowanie? 

 

 



Zasady stosowania Konkluzji BAT 

 BAT AELs ustalone w mg/Nm3, µg/Nm3 lub I-TEQ/Nm3 / gaz suchy / 

273,15 K / ciśnienie 101,3 kPa/ referencyjna zawartość O2. 

 BAT AELs wyrażone dla różnych okresów uśredniania (dobowe i roczne) 

– obydwie wartości powinny być spełnione, 

 BAT AELs podane w podziale na instalacje nowe i istniejące,  

 W Konkluzjach BAT nie będzie informacji dotyczącej niepewności 

pomiarowych, 

 BAT AELs dla emisji do wód dotyczą ścieków z instalacji do oczyszczania 

gazów odlotowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi.  

 



Zasady stosowania Konkluzji BAT 
Okresy uśredniania  Definicja  

Średnia dobowa  Średnia z okresu 24h poprawnych średnich 

godzinowych pochodzących z ciągłego 

monitoringu  

Średnia roczna  Średnia z okresu 1 roku poprawnych 

średnich godzinowych pochodzących z 

ciągłego monitoringu.  

Średnia z okresu próbkowania Średnia wartość trzech kolejnych pomiarów 

przeprowadzanych w odstępie co najmniej 

30 min. (1)  

Średnia z próbek uzyskanych w ciągu roku Średnia z wartości pomiarów okresowych 

otrzymanych w ciągu 1 roku 

przeprowadzonych zgodnie z częstotliwością 

ustaloną dla każdego parametru.  

(1)Dla parametru, w przypadku którego zgodnie z ograniczeniami w poborze prób lub analizy 30 

minutowe odstępy są niewłaściwe, wykorzystuje się inne właściwe okresy próbkowania.  Dla PCDD/F 

okres próbkowania wynosi od 6 do 8 godzin.  



Zasady stosowania Konkluzji BAT 
Czas pracy  

 

Czas wyrażony w godzinach, w którym instalacja spalania w całości lub w części, jest 

eksploatowana i powoduje emisje do powietrza, wyłączając okresy rozruchu  

i zatrzymania.  

 
Źródła szczytowe – pracujące < 1500 h/rok 

 

Gdy część instalacji spalania (źródła) odprowadzająca gazy przez jeden lub więcej przewodów 

wspólnego komina, jest eksploatowana < 1500 h/rok, to może być rozpatrywana osobno dla celów 

niniejszych Konkluzji BAT.  Gdy BAT AELs mają zastosowanie do część źródła, odnoszą się do 

zagregowanej nominalnej mocy cieplnej całej instalacji. W takich przypadkach emisje z każdego 

przewodu wspólnego komina powinny być monitorowane osobno.  

 

Konkluzje BAT dodtakowo rozrozniaja wymagania emiayjne dla zrodel pracujacych < 500h/rok oraz 

zrodel pracujacych < 1500 h/rok 



Zasady stosowania Konkluzji BAT 

Podstawa 

Podstawa 

<500h 

<1000h 

Cześć szczytowa 

pracująca < 1500h/rok  

Mozliwosc zastosowania wymagan 

z Konkluzji LCP dot. źródeł 

pracujących < 500h/rok 

Mozliwosc zastosowania wymagan 

z Konkluzji LCP dot. zrodel 

pracujacych < 1500h/rok 



Zasady stosowania Konkluzji BAT 

Podstawa 

Podstawa 

<500h 

1500h 

Czesc szczytowa 

pracujaca < 1500h/rok  

Mozliwosc zastosowania wymagan 

z Konkluzji LCP dot. zrodel 

pracujacych < 500h/rok 

Mozliwosc zastosowania wymagan 

z Konkluzji LCP dot. zrodel 

pracujacych < 1500h/rok 



Instalacja nowa czy istniejąca ? 

Liczy się termin wydania pozwolenia. 

 

Instalacje po 17500h – nowe czy istniejące?  

 

Rozbudowa instalacji – brak jasno sprecyzowanych zasad dotyczacych okreslania 
wymagań emisyjnych dla robudowy źrodła  (dobudowanej czesci zrodla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zasady stosowania Konkluzji BAT 



Wymagania mające bezposrednie przelożenie na warunki pozwolenia: 

- Graniczne wielkości emisyjne - poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs) 

- Monitoring 

 

Poziom odniesienia dla warunków określanych w pozwoleniu zintegrowanym: 

- Poziomy wskaźnikowe np. CO 

- Inne wymagania (np. efektywność energetyczna) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zasady stosowania Konkluzji BAT 



Art. 204 Pos 

1. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony 
środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik bez zalecania jakiejkolwiek techniki 
czy technologii, a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych 
wielkości emisyjnych. 

2. W szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może 
w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych 
jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w 
stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone 
standardy emisyjne. 

3. Przy dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 2, organ właściwy powinien wziąć pod 
uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną 
instalacji oraz inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako 
całości. 

4. Jeżeli konkluzje BAT nie zostały opublikowane, dopuszczalną wielkość emisji z instalacji 
ustala się uwzględniając potrzebę przestrzegania obowiązujących standardów emisyjnych  
i standardów jakości środowiska. 
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Zasady stosowania Konkluzji BAT 
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Art. 211 ust. 5 Pos 
 
W pozwoleniu zintegrowanym określa się – dla instalacji wymagających 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania 
wielkości emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania 
określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone. W przypadku 
braku konkluzji BAT – można uwzględnić dokumenty referencyjne BAT,  
w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 
147, oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 
ust. 1  

Zasady stosowania Konkluzji BAT 
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Graniczne wielksoci 

emisji w normalnych 

warunkch eksploatacji   



W jaki sposób interpretować pojęcie  „wystarczająco stabilne”  występujące  
w odnośnikach w odniesieniu do łagodzenia warunków częstotliwości 
wykonywania pomiarów emisji ? 

Jeżeli dowiedziono, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne, można 

przeprowadzać okresowe pomiary za każdym razem, kiedy zmiana 

charakterystyki paliwa lub odpadów może mieć wpływ na emisje, ale w każdym 

przypadku co najmniej raz do roku.  

 

- Jaki jest cel tego zapisu ? 

- Jak udowodnic stabilne poziomy danej substancji w gazach odlotowych ? 

Zasady stosowania Konkluzji BAT 



Relacje wymagań BAT vs. Standardy emisyjne 

 

◦ Dotrzymywanie standardów przy spełnianiu BAT 

◦ Różne okresy referencyjne – problem dla systemów pomiarowych? 

◦ Relacje nowa / istniejąca 

◦ Rozbudowa obiektów podłączonych do wspólnego komina 

◦ Przechodzenie w tryb pracy źródła szczytowego. 

 

Zasady stosowania Konkluzji BAT 



Czy uwzględniać niepewności pomiarowe (przedział ufności) dla SO2, NOX, pyłu i CO? 

 

Konkluzje BAT tego nie precyzuja zostawiając tą kwestię Krajom Czlonkowskim.  
Zasadne wydaje się więc uwzglednienie niepewności pomiarowej dla SO2, NOX, pyłu i 
CO, w sposób określony w Części 3 załącznika V do Dyrektywy IED, który został 
transponowany do prawa krajowego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zasady stosowania Konkluzji BAT 



IED, Zalacznik V, Czesc 3 

Na poziomie dopuszczalnej wielkości emisji wartość 95% przedzialu ufności 
pojedynczego zmierzonego wyniku nie przekracza nastepujacych wartosci 
procentowych dopuszcalnej wielksoci emisji: 

 

 

 

 

W prawie krajowym załącznik nr 1 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska ws. 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody wskazują reguły dla określania wartości przedziału ufności 

pojedynczego wyniku pomiaru, dla instalacji spalania paliw oraz instalacji 
współspalania i spalania odpadów w zakresie stosowania standardów emisyjnych  

Niepewnosci pomiarowe  

CO 10% 

SO2 20% 

NOx 20% 

Pyl 30% 



Brak podobnych reguł dotyczących uznawania granicznych wielksoci emisji (BAT-
AELs) za dotrzymane, zrowno na poziomie IED, konkluzji BAT jak i prawa krajowego. 

W rozdziale BREFu „Uwagi końcowe i rekomendacje” znajdzie się informacja  
mówiąca, że na potrzeby ustalania przedziałów BAT AELs wykorzystano dane 
„surowe”, raportowane bez odejmowania niepewności pomiarowych. 

 

Czy “niepewność pomiaru” może byc uwzgledniana w odniesieniu do BAT AELs    

 

Jezli TAK to na jakich zasadach, jaki wplyw na maksymalną wartość dozwolonej do 
uwzglednienia “niepewnosci pomiarowej” ma mierzona wielkość emisji (niższa od 
standardu emisyjnego).  

Niepewnosci pomiarowe  



Przykład zastosowania wymagań dotyczących niepewności pomiarowych 
zapisanych z IED do granicznych wielskości emisji z Konkluzji BAT 

 

Wielkosć dopuszczalnej emisji (standard emisyjny) – 150 mg/Nm3 

Maksymana “niepwność” wg IED – 20% - 30 mg/Nm3 

“Niepewność” AMS – 12 mg/Nm3 - OK 

 

Wielkosc dopuszczalnej emisji (BAT AELs) – 50 mg/Nm3 

Maksymana “niepwnosc” wg IED – 20% - 10 mg/Nm3 

“Niepewność” AMS – 12 mg/Nm3 – wymog z IED nie jest spelniony ! 

 

Alternatywa: np. określenie maksymalnej niepewności jako wartosci stężenia  

 

Niepewnosci pomiarowe  



Co z BAT AELs dla Hg (pomiary ciagle) oraz HCl i HF (pomiary okresowe) 

 

Niepewnosci pomiarowe  

Przyklad wytycznych Agencji 

Ochorny Srodowiska (UK)  

w zakresie maksymalnych 

niepewnosci pomiarowych dla 

pomiarow okresowych emisji 

zorganizowanej do powietrza. 

 

Przyklad HCl 

(28 x 30) /100 = 8,4 mg/Nm3 

27 – 8,4 = 18,6 mg/Nm3 – BAT AEL 

dotrzymany 

Zródlo: Technical Guidance Note M2 
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Oczszczalnie sciekow przmyslowych: 

 

• odbierają ścieki przemysłowe  

• z co najmniej 1 instalacji IPPC 

• nie są oczyszczalniami komunalnymi  

• wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi 

 

Wymagania Konkluzji BAT dla LCP 
Scieki z instalacji ograniczajacych emisje  
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Oczyszc

zalnia 
Instalacja IED Ścieki Oczyszczone ści. 

Jeden ciąg technologiczny, jedna instalacja - 1 PZ  

Wymagania Konkluzji BAT dla LCP 
Scieki z instalacji ograniczajacych emisje  



Wymagania Konkluzji BAT dla LCP 
Scieki z instalacji ograniczajacych emisje  

• BAT AELs mają zastosowanie tylko do ściekow z instalacji ograniczajacych emisje 
• Tabela 1 (BAT15) zwiera BAT AELs dla bezpośredniego zrzutu do do odbiornika 

wodnego 
• Bezposredni zrzut został zdefiniwany w Konkluzjach LCP jako: zrzut do odbiornika 

wodnego w miejscu, w którym emisja opuszcza instalacje bez dalszego oczyszczania  
• Dyrektywa IED, jak rownież prawo krajowe zabraniaja rozcieńczania ścieków w celu 

uzyskania ich stanu, składu oraz minimalnego procentu redukcji substancji 
zanieczyszczających  
 



Wymagania Konkluzji BAT dla LCP 
Scieki z instalacji ograniczajacych emisje  



Wymagania Konkluzji BAT dla LCP 
Scieki z instalacji ograniczajacych emisje  

BAT AELs maja zastsowanie tylko do sciekow z instalacji ograniczajacych emisje w zakresie uwolnien 
bezposrednich do wod . 
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Wymagania Konkluzji BAT dla LCP 
Scieki z instalacji ograniczajacych emisje  

BAT AELs maja zastsowanie tylko do sciekow z instalacji ograniczajacych emisje w zakresie uwolnien 
bezposrednich do wod . 
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Zmiany wymagań emisyjnych dla LCP 

Standardy emisyjne 
- IED Załącznik V 

Publikacja Konkluzji 
BAT LCP 

Zakończenie 
derogacji  

Zgodność z wymaganiami 
Konkluzji BAT 

01.01.2016 31.12.2023 sierpien 2017 sierpien 2021 

PPK – 30.07.2020 

Ciepłownictwo– 31.12.2022 

Opt-out – 31.12.2013 lub po 

wyczerpaniu 17500 h pracy 

źródła. 

Odstępstwo 204 
POŚ (15.4 IED)  

Kolejne  
Konkluzje  

BAT ? 
 

8 lat po publikacji 
poprzednich 
Konkluzji BAT 

Przypis 13 Preambuly do IED. 

Komisja powinna dążyć do 

aktualizacji dokumentów 

referencyjnych BAT najpóźniej 

osiem lat po publikacji 

poprzedniej wersji. 



Zmiany wymagań emisyjnych dla LCP 

• Kolejna rewizja BREFu może byc uproszczona i ukierunkowana na elemnty 

generujace najwiecej wymiernych korzyści dla środowiska t.j.: 

• Zeniczyszczenia dające szanse na najwyższy współczynnik redukcji  

• Zanieczyszczenia o najwyższym potencjale negatywnych oddzialywań (np. 

metale ciezkie) 

• Emisje do wod   



Udzial wybranych sektorow w emisj metali ciezkich do 
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Efekty wdrożenia konkluzji BAT dla LCP 

Przewidywane zmiany w emisji SO2 (kt) 

Zakres: LCP > 300 MWth, paliwo stale 



Efekty wdrożenia konkluzji BAT dla LCP 

Przewidywane zmiany w emisji NOx (kt) 

Zakres: LCP > 300 MWth, paliwo stale 



Efekty wdrożenia konkluzji BAT dla LCP 

Przewidywane zmiany w emisji pylu (kt) 

Zakres: LCP > 300 MWth, paliwo stale 



Efekty wdrożenia konkluzji BAT dla LCP 

Przewidywane zmiany w emisji Hg (kt) 

Zakres: LCP > 300 MWth, paliwo stale 



Bilans koszty/korzysci (mln EUR/rok)  
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Art. 15 IED: 

4. W drodze odstępstwa od ust. 3 oraz bez uszczerbku dla art. 18 właściwy organ 

może, w szczególnych przypadkach, ustalić mniej restrykcyjne dopuszczalne 

wielkości emisji. Odstępstwo takie może mieć zastosowanie tylko w przypadku gdy 

ocena pokazuje, że osiągnięcie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi 

dostępnymi technikami opisanymi w konkluzjach dotyczących BAT prowadziłoby do 

nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska, 

ze względu na: 

 położenie geograficzne danej instalacji lub lokalne warunki 

 środowiskowe, lub  charakterystykę techniczną danej instalacji. 

 

• Właściwe organy dokonują ponownej oceny stosowania akapitu pierwszego  

w ramach każdorazowego ponownego rozpatrzenia warunków pozwolenia zgodnie  

z art. 21. 

 

 



 

 

 
 

Podstawowe kryteria 

 Odstępstwa od granicznych wielkości emisji nie mogą być normą, powinny 

stanowić wyjątek, 

 Odstępstwa należy odnosić do poszczególnych instalacji indywidualnie, 

 Odstępstwa powinny mieć, co do zasady, zastosowanie do indywidulanych BAT 

AELs,  

 Odstępstwa nie powinny powodować naruszeń innych zobowiązań  

z zakresu ochrony środowiska, 

 Odstępstwa powinny być uwarunkowane wynikami analizy porównawczej 

kosztów i korzyści dla środowiska.  

 

 Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych 

 



Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji  

 

Analiza kosztów i korzyści 
Wartość bieżąca netto (eng. Net Present Value) = suma zdyskontowanych nakładów  

– suma zdyskontowanych korzyści  

 

𝑵𝑷𝑽 = 
𝑶𝒕
𝟏 + 𝒓 𝒕

 − 
𝑰𝒕
𝟏 + 𝒓 𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

𝒏

𝒕=𝟎

 

 

• O = Nakłady finansowe związane z dostosowaniem(CAPEX + OPEX)  

• I   = Korzyści wynikające z dostosowania (środowiskowe + redukcja kosztów) 

• r   = Stopa dyskonta (wielkość zależna m.in. od rodzaju inwestycji) 

• n  = Ilość lat (czas życia projektu)  

• t   = Rok od ''0'' (rok bazowy) do ''n'' 
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Korzyści Koszty 



Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji  

 Calkowity roczny koszt inwestycji - (ECM BREF) 

Zalozenia:  

Stopa dyskonta (r) 12% 

Czas (n)  15 lat 

Koszt inwestycji (CAPEX, Ct) EUR 73,000,000  

Roczne koszty operacyjne + utrzymanie (OPEX)(OCt) EUR 780,000 / rok  

  

Year 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

CAPEX (mEUR) 73                

OPEX (mEUR)  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  

Koszt calkowity (CAPEX i OPEX zdyskontowane): (mEUR) 
(𝐶𝑡 + 𝑂𝐶𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
 73  0.70   0.62   0.56   0.50   0.44   0.40   0.35   0.32   0.28   0.25   0.22   0.20   0.18   0.16   0.14  

Wartosc obecna strumienia kosztow: (mEUR) 

 

𝑛

𝑡=0

(𝐶𝑡 + 𝑂𝐶𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
 78.31                               

Wsp. zwrotu kapitalu: 
𝑟 (1 + 𝑟)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
=  

12%(1 + 12%)15

(1 + 12%)15 − 1
= 0.147 

Calkowity koszt roczny (mEUR): 

𝑪𝒂𝒍𝒌𝒐𝒘𝒊𝒕𝒚 𝒌𝒐𝒔𝒛𝒕 𝒓𝒐𝒄𝒛𝒏𝒚 = 78.32 × 0.147 = 𝟏𝟏.𝟓𝟎  
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Korzyści Koszty 



 

 

  

Analiza kosztów i korzyści powinna możliwie dokładnie uprawdopodabniać 

zasadność udzielenia odstępstwa od granicznych wielkości emisji. Ujemna 

wartość NPV wskazuje ze koszty mogą być wyższe niż korzyści związane  

z dostosowaniem.  

Wskazane jest przeprowadzanie analizy czułości aby zaprezentować 

możliwie pełny zakres informacji np. VSL vs VOLY,  różne wartości 

monetarne przypisane do konkretnych zanieczyszczeń odzwierciedlające 

przedziały ufności  

W przypadkach gdzie brak jest odpowiednich funkcji pozwalających na 

przedstawienie zmonetyzowanych wartości lub gdzie funkcje obarczone 

są dużą niepewnością należy zastosować ocenę jakościową. Takie 

podejście na chwile obecna rekomendowane jest w odniesieniu do emisji 

do wód.  

 

 Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości 

emisyjnych 

 



 

 

 

Wartości pieniężne (EUR) dla niektórych zanieczyszczeń powietrza, kraje, ceny z 2005 



 

 

 
Wartości pieniężne (EUR/Mg) dla niektórych zanieczyszczeń powietrza, 

 dla PL, ceny z 2005 

SO2 11 802 – 33 613 

NOx 13 435 - -38 240 

 

PM10 27 372 – 76 198 

 

PM 2,5 42 153 – 117 344 

 

NH3 13 435 – 38 240 

 

NMLZO 1 610 – 4 194 

 

(EEA 2014)  

Costs of air pollution from European industrial facilities 2008-2012.  European Environment Agency, 

Copenhagen http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012 

http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
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Analiza kosztów i korzyści  

• Wycenie mogą podlegać nakłady finansowe (inwestycyjne i eksploatacyjne) jakie 

prowadzący instalację będzie musiał ponieść aby osiągnąć określoną graniczną 

wielkość emisji, 

• Wycena korzyści dla środowiska jest trudna (obarczona niepewnoscia) lub 

niemożliwe (emisje do wod). Rozwiązaniem może być analiza jakościowa wariantów 

emisyjnych (zgodnego z BAT i wnioskowanego), 

• Odstępstwo może być czasowe lub ograniczone publikacją kolejnych Konkluzji BAT 

dla danej branży, 

Szczegolowe wytyczne dotyczace zasad uzyskiwania odsepstw od granicznych 

wielkosci emisyjnych przez opertorow instalacji LCP dostpene sa  

w formie poradnika opublikowanego przez Ministerstwo Srodowiska.  

http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/poradniki-branzowe/ 

 

http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/poradniki-branzowe/
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http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/poradniki-branzowe/
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Dziękuje za uwagę.  


